


In dankbare herinnering aan 

Alida Euphemia Nijland-Visser 
Ali 

weduwe van Gerard Nijland 

Zij werd geboren op 13 april 1928 te 
Overdinkel. Toch nog onveiwacht overleed zij op 

13 januari 2012 , in haar appartement in de 
St. Maartens-Stede te Losser. 

Na een Eucharistieviering in de H. Gerardus 
Majellakerk te Overdinkel op woensdag 

18 januari 2012 hebben wij haar bij Pa te ruste 
gelegd op het kerkhof aldaar. 

Lieve Ma, 

Je kwam uit een gezin van 7 kinderen, waarvan jij de 
oudste was. In de tijd waarin je jong was, was het voor 
jou niet weggelegd om verder te studeren . Er moest 
hard gewerkt worden voor de kost. Als jij de gele
genheid zou hebben gehad, was je ongetwijfeld een 
hele goede verpleegster geworden. Want goede zorg 
geven aan je medemens was jou wel toevertrouwd. 
Maar jij werkte tot aan je huwelijk in de textiel en daar
na werd je huisvrouw. Daar was je ook tevreden mee. 
Je bent iemand die zich schikt in haar lot en het beste 
van haar leven maakt. 
Je was niet alleen heel erg zorgzaam , je was ook heel 
erg gedu_ldig , had een enorm incasseringsvermogen, 
zeer sociaal en je stond altijd klaar als men een be
roep op je deed. Vijanden kende jij niet, je was ge
woon een super aardige en lieve vrouw. 
Je stelde je in dienst van alles en iedereen waardoor 
je ook wel eens jezelf teveel wegcijferde. Pa was het 
hoofd van het gezin en jij voegde je graag in alles. Dat 
hoorde echt bij je karakter! 

Je was ook een heel creatief mens. Je speelde vroe
ger toneel , maakte zelf je kleding, je hebt je hele leven 
gezongen. Je was iemand met gevoel voor taal. De 
liefde hiervoor heb je ook overgebracht op je kinde
ren . Pa en jij vulden elkaar geweldig aan . 
Je hebt altijd een heel arbeidzaam leven gekend , hebt 
5 kinderen en 7 kleinkinderen gekregen. Je had een 
sterk geloof en een rotsvast vertrouwen in Maria. Je 
kinderen heb je geleerd hoe belangrijk het is in har
monie met elkaar te kunnen leven . De "lieve vrede" 
bewaren stond bij jou dan ook hoog in het vaandel! 
Het grootste deel van je leven heb je aan de Hoofd
straat in Overdinkel gewoond. Maar toen jouw ge
zondheid en die van Pa begon te haperen , zijn jullie 
naar de Driehoek verhuisd . Je had al een aantal jaren 
regelmatig last van tia 's en kleine hersenbloedingen, 
waardoor je leven steeds moeizamer werd . Uiteinde
lijk werd je spraakvermogen in zeer grote mate aan
getast. Dit compenseerde je ruimschoots met knuf
fels en kussen. Het niet kunnen praten heeft je niet 
ontmoedigd om toch positief in het leven te blijven 
staan . De laatste jaren van je leven heb je in de St. 
Maartens-Stede doorgebracht, waarvan 1 jaar geluk
kig nog samen met Pa en nog enkele jaren in vriend
schap met Jolke. 

We m_oeten nu verder leven met de herinnering aan 
JOU , die een warm , gezellig, liefdevol en uniek mens 
is geweest. 

Ma, je bent voor altijd in ons hart 
Bedankt voor alles. 

Je kinderen en kleinkinderen 

Wij vonden het fijn dat u samen met ons afscheid van 
Ma hebt willen nemen. 


